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Szóste posiedzenie Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+: „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków 
ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” 
obejmowało:  

 prezentację ekspertyzy ornitologicznej, przedstawioną przez pana dr Piotra Matyjasiaka, 
z Instytutu Ekologii PAN, eksperta firmy Halcrow Group Sp. z o.o. wraz z dyskusją 

 oraz prezentację pana Borysa Bednarka z firmy Halcrow Group Sp. z o.o. na temat 
przeprowadzonej ekspertyzy hydrologicznej i hydrotechnicznej. 

Dyskusję nad prezentacją ekspertyzy ornitologicznej otworzył Pan Marcin Pchałek (Halcrow), 
zarysowując dalszą procedurę działania wykonawcy. Będzie polegała ona w pierwszej kolejności na 
złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań projektu.  

Pan Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) ocenił przedstawione informacje jako 
„przekonywujące merytorycznie”, a działania jako „pożądane”. Pozytywnie ocenił w szczególności 
zwrócenie w projekcie uwagi na ochronę łęgów. 

Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zaproponowała aby przed 
wystąpieniem o decyzję środowiskową wykonawca uzgodnił na spotkaniu zawartość wniosku z RZGW, 
jako z administratorem rzeki, który i tak musi zaakceptować działania na kolejnym etapie. 
Jednocześnie podkreśliła swój pozytywny stosunek do części rozwiązań, na przykład tych 
ulokowanych w Łomiankach, czy na obszarze rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Przedstawiciele 
wykonawcy potwierdzili gotowość do spotkania. 

Pan Dariusz Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych PAN) zwrócił uwagę na kompleksowe 
przeprowadzenie ekspertyzy przez Pana Piotra Matyjasiaka, który wychodząc od definicji celów 
przedstawił możliwości ich realizacji, a następnie w sposób metodyczny przeprowadził ich ocenę w 
oparciu o odpowiednio dobrane czynniki. Dr Bukaciński podkreślił również, że ważnym celem 
projektu jest zbliżenie ptaków do miasta, a nie zatrzymanie ich na obrzeżu. Pozytywnie ocenił szanse 
powodzenia działań w przypadku rybitwy rzecznej, wyrażając jednocześnie „mniejszy optymizm” w 
przypadku rybitwy białoczelnej. Dopytał, czy wprowadzenie w życie proponowanych lokalizacji nie 
przekracza możliwości finansowych projektu. 

Pytanie dotyczące kosztów powtórzył pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w 
Warszawie), który dodał że projekt zakłada działania w rezerwatach ornitologicznych, na co może być 
trudno uzyskać akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

W odpowiedzi pan Krzysztof Kajzer (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) stwierdził, że działania 
proponowane dla Wysp Kiełpińskich powinny być zapisane w planach zadań ochronnych tego 
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rezerwatu. Pytał również jak będzie wyglądał dalszy obieg informacji i szczegółowych planów 
w świetle planowanego spotkania wykonawcy i RZGW. 

Pan Leszek Bagiński (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zaznaczył, że będzie dążył 
do tego, by powstało pisemne stanowisko RZGW w sprawie działań planowanych w projekcie. 
Wyraził swoje niezrozumienie dla działań nakierowanych na sprowadzanie ptaków bliżej miasta, 
zwracając uwagę na silną obecność drapieżników na tym obszarze. 

Pan Krzysztof Kajzer (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) zaznaczył, że populacje obydwu 
rybitw dramatycznie spadły w ostatnim dwudziestoleciu, stąd projekty mające na celu ochronę 
siedlisk. Jednocześnie również kwestionował celowość działań na centralnym odcinku, uznając 
zalęgnięcie się tam rybitw za „bardzo mało prawdopodobne” właśnie z uwagi na obecność wron. 
Największe stado wron zaobserwowane przez STOP na tym terenie liczyło 700 osobników. 

Do pytań o koszty proponowanych rozwiązań odniósł się pan Marcin Pchałek (Halcrow). Zaznaczył, że 
projekt jest na etapie koncepcyjnym, a firma przedstawiła poszerzony zestaw działań, które 
pozwalałyby na osiągnięcie celu projektu. W przyszłości może być rozważone ograniczenie zakresu 
ingerencji w poszczególnych lokalizacjach lub odstępowanie od wybranych lokalizacji. Zapowiedział 
przekazanie członkom Komitetu kompletu ekspertyz (ornitologicznej, hydrologicznej i 
hydrotechnicznej). W międzyczasie rozwiązania powinny zostać skonsultowane z RZGW, którego 
uwagi będą następnie zestawione z uwagami Komitetu. Harmonogram projektu przewiduje, że 
koncepcja uwzględniająca wszystkie uwagi powinna być zaprezentowana do końca lutego. 

Pan Tomasz Kiedryński (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) zadał pytanie, czy w kontekście planów 
odcięcia części gruntów, które nie stanowią wyspy, rozpatrywano prawo do dysponowania gruntem 
jako koszt projektu, oraz czy działania na centralnym odcinku przyniosą zyski współmierne do 
kosztów. 

Według pana Marcina Pchałka (Halcrow) na kolejnym etapie selekcji lokalizacji będą brane pod 
uwagę możliwości pozyskania praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Przemysław Nawrocki z WWF zaproponował szersze omówienie przedstawionego przykładu 
barki umieszczonej na Dolnej Wiśle, jako najbliższej analogii do proponowanych działań. Podkreślił, 
że rzeczywistym celem projektu będzie nie przemieszczenie kolonii rybitw, ale sam wzrost liczebności 
populacji, stąd kluczowym czynnikiem oceny rozwiązań powinno być bezpieczeństwo lęgów. W 
obliczu poprawiającego się stanu wody w Wiśle, tworzenie odkrytych plaż na brzegu rzeki może 
spowodować wzrost presji rekreacyjnej na brzeg oraz na wyspy, stąd warto zwrócić szczególną 
uwagę na kwestię zwiększania izolacji wyspy od brzegu. Pan Nawrocki zgodził się, że dla ptaków zysk 
z działań na centralnym odcinku może być niewielki, jednak zalecił aby oceniać działania również pod 
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kątem zysku dla hydromorfologii rzeki (zróżnicowanie siedlisk i przywrócenie ich do stanu bliższego 
naturalnemu). 

Prezentacja ekspertyzy hydrologicznej i hydrotechnicznej wzbudziła krótszą dyskusję.  

Pan Paweł Lisicki (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy) zwrócił uwagę że w przypadku 
działań po stronie praskiej, w Międzylesiu mowa jest o terenach zalesionych. Postępowanie z nimi 
powinno się odbywać na gruncie ustawy o lasach i ochronie gruntów rolnych i leśnych, a nałożona 
przez nią procedura może być „dosyć długa i żmudna”. 


